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สวนที่ 1
บทนํา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค การบริห ารส ว นตํา บล พ.ศ. 2537 และแกไ ขเพิ่ม เติมถึ ง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวน
ใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ เพื่อใหการดําเนินงานของ
องคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน
จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการ
หนึ่งที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว จึงจําเปนตองมีการกําหนด
แผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวย
เหตุผลที่มีการวางแผนมีความสําคัญ 5 ประการคือ
1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร
3) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา
4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน
5) ทําใหเกิดความแจงชัดในการดําเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติ ที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อใหองคกรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไม
สามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการ
ดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข
ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน
การติ ดตามและการประเมิ น ผลถื อได วา เปน เครื่องมือที่ จํา เปน ในการปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภ าพของ
โครงการที่ดําเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มาเพื่อใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและ
ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการ
ดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชน
หรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจาก
โครงการในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน
(cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ เปนการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการ
ตางๆ การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถึง
โครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการ
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เสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบ
ติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงาน
ระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ
อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้น
จะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด
บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทํารายงานการ
ติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจํานวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุด
ในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะ
ผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซึ่งขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไว ไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวา มีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูล
ยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดําเนินการ
ตอหรือยุติโครงการตางๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่นเพราะวาการ
ดําเนินการใดๆของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่
ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนใน
ทองถิ่นลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน ซึ่งประกอบไปดวยแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
จากเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลตุยง จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตุยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.
2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ขอ 29
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนถู กต อ งตามระเบี ย บดั ง กล าวและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
เป น ประโยชน ในการพั ฒ นาองค การบริ ห ารสว นตําบลตุย ง สามารถแกไขปญ หาใหกับ ประชาชนได และ
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ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ตุยง จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตุยง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลตุยงทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเปนการประเมินทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค กรและประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของบุ คคลในองคกรว าแผนยุ ทธศาสตรและ
แนวทางที่ถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม สนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนหรือผูที่มีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพื่อ
การจั บ ผิ ด แต เ ป น เครื่ อ งมื อ ทดสอบผลการทํ า งานเพื่ อ ให ท ราบว า ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ถู ก ต อ งและเป น ไปตาม
วัตถุประสงคมากนอยเพียงไร เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) วาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นหรือไม นโยบายสาธารณะที่กําหนด
ไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถิ่นไดดําเนินการตามเปาหมายที่
กําหนดไวหรือไม ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของทองถิ่นหรือไม
การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา
ทองถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปจจัยนําเขา
หรื อ ทรั พ ยากรที่ ใ ช โ ครงการ (input) การติ ด ตามและประเมิ น ผลกระบวนการนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ
(implementation process) การประเมิ น ผลนโยบาย (policy outputs) การประเมิ น ผลลั พ ธ น โยบาย
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะไดรับหรือสนองตอบกลับ
จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถิ่นนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช
เปนเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไมเกิดความคุมคาตอ
ประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม องคกร
เอกชน หนวยงานราชการที่มีหนาที่กํากับดูแลหนวยงานราชการอื่นๆ และที่สําคัญที่สุดคือผูรับผิดชอบโครงการ
โดยตรง
2.ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น และการนําแผนพัฒนา
ท องถิ่ น ไปสู การจั ดทํ า งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณรายจายเพิ่ม เติม การจายขาดเงิน สะสม
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตองมี
การตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือ
การใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 22 ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
แนวทางในการจัดทํางบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย
และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใชประกอบการ
คํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ขอ 4
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ
ดังนี้
1) ตองเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย
และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน
2) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการที่จะ
ใหเงินอุดหนุน
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่จะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการ
ขอรับ เงิ นอุ ดหนุน ของหนว ยงานดังกล าวบรรจุ ไว ในแผนพัฒ นาทองถิ่ น และตั้ งงบประมาณไวในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงิน
สะสม หรือเงินกู
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ขอ 25 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวั ตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่น
กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบ
การดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม
ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําใหทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
โครงการ กิจ กรรมต างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผูมีสว นเกี่ย วของเพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ ขยาย
โครงการ งานตางๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรง
รีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุม รอบคอบ พยายามลดถอย
สิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดี
ขึ้น ตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อดําเนินการขยาย
แผนงาน โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาทองถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็ง และมี
ความยั่งยืน เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง
3.วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
2) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
4) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใชใหเหมาะสม
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5)
6)
7)
8)
9)

เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 28 ดังนี้
ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกก็ได
ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒนาทองถิ่ น กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 (1)
ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 (2)
ขั้นตอนที่ 4
รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท องถิ่ น
ตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย ภายใน
สิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ขอ 29 (3)
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ขั้นตอนที่ 5
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 (3)
ผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ให ป ระชาชนใน
ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตุยง ไดกําหนดกรอบและ
แนวทางในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค การบริ ห ารส ว นตํ า บลตุย ง โดยอาศั ย หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังนี้
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.1 กรอบเวลา (time
& timeframe) ความสอดคล อ ง(relevance) ความพอเพี ย ง
(adequacy) ความก า วหน า (progress) ประสิ ท ธิ ภ าพ (efficiency) ประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness)
ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ
(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้
(1) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม
และเปนหวงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม มีความลาชาเกิดขึ้นหรือไม
(2) ความสอดคลอง (relevance)
มี ค วามสอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ แผนการบริ ห าร
ราชการแผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด ยุ ทธศาสตร ก ารพั ฒ นาองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมทั้งปญหาความ
ตองการของประชาคมและชุมชน
(3) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่ของทองถิ่น โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถิ่น
(4) ความกาวหนา (Progress)
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น โดยพิจารณา
1) ดานโครงสรางพื้นฐาน
มี โ ครงสร า งพื้ น ฐานที่ ดี มี ถ นนในการสั ญ จรไปมาได ส ะดวกปลอดภั ย
ประชาชนมี น้ํ า ใช ใ นการอุ ป โภค-บริ โ ภคทุ กครั ว เรื อน ประชาชนมีไ ฟฟา ใช ค รบทุ กครั ว เรื อ น และมี ไฟฟ า
สาธารณะครบทุกจุด มีแหลงน้ําในการเกษตรพอเพียง
2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
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เด็ ก ได รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทุ ก คน ผู สู ง อายุ ผู พิ ก าร ผู ป ว ยเอดส
ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางทั่วถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง โรคติดตอ โรคระบาด โรคอุบัติใหมลดลง
สภาพความเปนอยูดีขึ้น มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
3) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนปลอดยาเสพติด
ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
4) ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการทองเที่ยว
ในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดํารงชีวิต
5) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก
มลภาวะที่เปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม ปริมาณน้ําเสียลดลง การระบายน้ําดีขึ้น
6) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นยังคงอยูและไดรับ
การสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขา
มามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปน
ชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทย รวมทั้งไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตร
ในทองถิ่น ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นสืบไป
(5) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหา
ของชุมชนไดหรื อไม งบประมาณถูกใชไปอย างประหยั ดและคุมคาหรื อไม ทรัพย สิน ของทองถิ่น เชน วัส ดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา มีการบํารุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม
(6) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม
มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม
(7) ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งสงผล
ไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ
(8) การประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ วามีผลกระทบ
เกิด ขึ้น อย างไร สาเหตุจ ากอะไร ประเมิน ผลกระบวนการการดํ าเนิน งานโครงการ กระบวนการเหมาะสม
ถูกตองหรือไม
5.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่น
ทั้งตํ าบล อํ า เภอ เนื่ องจากในเขตองคการบริห ารสว นตําบลนั้ น มีห มูบานที่บ างสว นมีเขตติดตอกับ อปท.
ขางเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดใน
ปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
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1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่
มีผลกระทบตอทองถิ่น เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพื่อให
เกิดการบูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น
ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถทํา
ไดหลายแนวทาง เชน การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห
ปจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เปนการวิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตุยง
 ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
5.4 ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม
5.5 สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา
5.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
5.7 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปที่ผานมาละปปจจุบัน
5.8 เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล
6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งตอง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบที่สําคัญ
2 ประการ ดังนี้
6.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองคกระกอบ 4 ประการ ดังนี้
(1) ผู เ ข า ร ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล ได แ ก คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ผูรับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในทองถิ่น ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders)
ในทองถิ่น ผูรับผิดชอบโครงการ
(2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที่ 3 ขางตน)
(3) หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภา
ทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
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(4) เครื่องมือ อันไดแก
เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวม
ขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และ
ขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา เปน
แบบสอบถาม แบบวั ด คุ ณ ภาพแผน แบบติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการสํ า หรั บ แผนพั ฒ นาเพื่ อ ความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพื่อ
นําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
(5) กรรมวิธี อันไดแก
เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร ซึ่งเปน
การตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ทองถิ่ น โดยดํ าเนิ นตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ อันไดแกแผนพัฒนา แผนการดําเนิน การ ขอบัญญั ติ
งบประมาณรายจาย การลงนามในสัญญา การเบิกจายงบประมาณ เอกสารการดําเนินโครงการ ทรัพยสินตางๆ
มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กลุมผลประโยชน
ตางๆ เพื่อตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล
วิเคราะหขอมูล (data analysis)
6.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล
(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล การนําขอมูลมา
วิเคราะห เปรียบเทียบ การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ นํามาวิเคราะหปญหา สรุปผล เสนอแนะการแกไขปญหา
(2) วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนพัฒนาทองถิ่น แผนการดําเนินการ ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจ าย เอกสารการเบิ กจ า ย ภาพถ า ย ทะเบีย นทรัพยสิน เอกสารการดํ าเนิน โครงการจากผู รั บ ผิด ชอบ
โครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
7. เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่
ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
7.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(1) แบบตั ว บ ง ชี้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด ว นที่ สุ ด ที่ มท
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแบบอื่นๆที่แสดงถึงผลการดําเนินงานและการใช
จายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลตุยง
7.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลควนในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ คือ แบบ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององคการบริหารสวน
ตําบลตุยงในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมไปถึง แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลตุยง (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ)
7.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
8. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
1) ทําใหทราบวาการนํานโยบายไปปฏิบตั ิมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด
2) ทราบจุดสําคัญที่จะตองปรับ ปรุงแกไขอยางชัดเจน ทั้งวัตถุป ระสงคของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
นอยแคไหน การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบตั ิ เปนตน
4) ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งขึ้น
5) ทําใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงาน
ใหมีความกระจางชัด เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป
6) ทําใหทราบวาแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses) อะไรบาง
และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการ
วิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7) ทําใหผูใหการสนับสนุนทราบผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติวาบรรลุวัตถุประสงคมากหรือนอย
เพียงใด มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม
8) การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค
เหลานี้ไดผลเพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง
9) การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไข
ปญหาของสังคม ควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข งขัน กั นการประเมิ น ผลจะทํ า ให ทราบวาโครงการใดมีป ระสิทธิภ าพในการแกไขปญ หาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก
ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตุยง
1. นายการียา หะยีตาเยะ
สมาชิก อบต. หมูที่ 2
ประธานกรรมการ
2. นายตอเละ ยูโซะ
สมาชิก อบต. หมูที่ 1
กรรมการ
3. นายมหามัดราวี สะนิ
สมาชิก อบต. หมูที่ 5
กรรมการ
4. นางจินดา อยูทองดี
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
กรรมการ
5. นายแวยูโซะ หะยีมะแซ
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
กรรมการ
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6. นายนันทยศ บุญญา
7. สาธารณสุขอําเภอหนองจิก
8. นางมารีนา เซะมะ
9. นางฮาลีเมาะ อีซอ

ตัวแทนหนวยงาน
ตัวแทนหนวยงาน
ผอ.รร.ศาสนสามัคคี
ผูทรงคุณวุฒิ
อสม.ม.7
ผูทรงคุณวุฒิ

10. ผูอํานวยการกองคลัง
11. หัวหนาสํานักปลัด
12. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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สวนที่ 2
แผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทางการพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนวา
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตร
ประเทศ คานิ ยมหลั กของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรการพั ฒนากลุมจังหวัด ยุ ทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
ตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมทั้งปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน
โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
แผนยุทธศาสตร
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดจัดทําขึ้นในชวงเวลาของการ
ปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากขึ้นโดยไดนอมนํา
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคงเกิดภูมิคุมกันและ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสมสงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่ง
เปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ
นอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอ
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการให
เห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรก ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมคนสังคมและ
ระบบเศรษฐกิ จของประเทศ ให ส ามารถปรับ ตัว รองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงไดอยางเหมาะสม
ขณะเดียวกันยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกํากับใหการ
พัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
วิสัยทัศน
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนด
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศ
ที่ มี ร ายได ป านกลางไปสูป ระเทศที่ มีร ายได สูง มี ความมั่น คง และยั่ง ยืน สั งคมอยูร ว มกัน อย างมีค วามสุ ข
และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
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เปาหมายการพัฒนาประเทศ
1.การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในป 2564 เพิ่มขึ้นเปน 317,051 บาท (9,325
ดอลลารสรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม
ต่ํากวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
สงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป)
2.การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ
(1) ประชาชนทุ กช ว งวัย มีความมั่ น คงทางดานเศรษฐกิ จ และสั งคม (SocioEconomic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน
3.การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง
4.การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางยั่งยืนและเปนธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(5) มีการบริหารจัดการคาใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทาน
5.การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตรหลัก
ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
6. ยุทธศาสตรดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
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8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค
2. แผนการบริหารราชการแผนดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวมของประชาชน เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษสิทธิของตนไดเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งจะมุงเพิ่มประสิทธิภาพ สรางความโปรงใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการ
ใหบริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคมและเอื้อตอการพัฒนาประเทศทั้งในปจจุบันและ
อนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ 5 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ 7 การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆให
สอดคลองและบูรณาการกันเพื่อให เกิดเปน พลังผลักดั นรว มกันไปสูเ ปาหมายดังกล าว โดยใหเป นไปตามที่
กํ า หนดในกฎหมายว า ด ว ยการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ และต อ มาได มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทํ า
ยุ ท ธศาสตร ช าติ พ.ศ. 2560 มี ผ ลบั ง คั บ ใช เ มื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2560 โดยกํ า หนดให มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร ช าติ ไ ด แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า นต า งๆ รวม 6 คณะ
อันประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และคณะกรรมการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ ดา นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การภาครั ฐ
เพื่อรับผิ ดชอบในการดําเนิน การจัดทํ ารางยุทธศาสตรชาติให เปน ไปตามหลักเกณฑ วิ ธีการ และเงื่อนไขที่
กํ า หนด ตลอดจนได จั ด ให มีก ารรั บ ฟ งความคิ ด เห็ น ของประชาชนและหน ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข องอย า ง
กวางขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามที่กฎหมายกําหนดแลว
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศ
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ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ภายในชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณแนวโนมวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาประเทศ
1. บทนํา
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 เปนตนมา
ไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศใน
กลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สงผลให
ประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจนและในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตามประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในป 2560 ที่รอยละ 3.9 ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพเมื่อเทียบกับรอยละ 6.0 ตอป
ในชวงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวไดเต็มที่ โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยี
เข า มาเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการผลิ ต ประกอบกับ แรงงานไทยยังมี ปญ หาเรื่องคุณ ภาพและสมรรถนะที่ไ ม
สอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสรางพื้นฐาน
ตางๆและการคุมครองทางสังคมอื่นๆของคนไทย มีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แตยังคงมีปญหาเรื่องคุณภาพ
การใหบริการที่มีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพื้นที่ ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหา
ความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะที่ปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ
ระยะยาวในการฟนฟูการใชและการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผานมา ยังขาด
ความชัดเจนสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและ
เสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว
ทั้งนี้ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การพั ฒนาประเทศขาดความตอเนื่ องและความยืดหยุน ในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลดความ
ขัดแยงทางความคิดและอุดมการณที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่น
สถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี
ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กที่ลดลง และประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาประเทศ
ในมิ ติ ตา งๆมี ความท า ทายมากขึ้ น ทั้ ง ในสว นของเสถีย รภาพทางการเงิน การคลั งของประเทศ ในการจั ด
สวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความมั่ นคงทางสั งคม การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ซึ่งจะเปน ประเด็น ทาทายตอการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว
2. ปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงที่ตั้งที่สามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ
เปนประตูสูเอเชีย แตการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบานหลายประเทศทําใหปญหาดานเขตแดนกับ
ประเทศเพื่ อนบ า นยั งคงเป น ความท า ทายดานความมั่น คงในอนาคต นอกจากนี้ป ระเทศไทยยังคงตองให
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ความสําคัญกับปญหาดานความมั่นคงอื่นๆที่มีความซับซอนละเอียดออนและมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติที่อาจ
เปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับ
ประชาชนซึ่ง รวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติที่จะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่ อที่แตกตางกันอยางยั่งยืน นอกจากนี้การขยายอิทธิพลและการเพิ่ ม
บทบาทของประเทศมหาอํานาจที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอํานาจหรือเกิดการยายขั้ว
อํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องคกรที่
ไมใช รัฐ อาทิ องคการระหวางประเทศและบรรษัทขามชาติจะมีบทบาทมากขึ้ นในการกําหนดกฎระเบีย บ
ทิศทางความสั มพั น ธ และมาตรฐานสากลตางๆ ทั้งในดานความมั่น คงและเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุม
เศรษฐกิ จ และการเป ด เสรี ใ นภู มิ ภ าคที่ นํ า ไปสู ค วามเชื่ อ มโยงในทุ ก ระบบอาจ ก อ ให เ กิ ด ความเสี่ ย งด า น
อาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปญหายาเสพติดการคามนุษยและการลักลอบเขาเมือง
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาอย า งก า วกระโดดจะก อ ให เ กิ ด นวั ต กรรมอย า งพลิ ก ผั น อาทิ เทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ต ในทุกสิ่งการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญหุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหมและเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้คาดวาจะ
เปนปจจัยสนับสนุนหลักที่ชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็ง
ขึ้นแนวโนมสําคัญที่จําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิ การรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่จะมี
ความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสรางความหลากหลาย
ของสินคาและบริการที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ
นอกจากนั้ น ประเทศไทยคาดว า จะเข า สู ก ารเป น สั ง คมสู ง วั ย ระดั บ สุ ด ยอดในป 2574
จะกอใหเกิดโอกาสใหมๆในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุ ที่จะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประชากร
ในประเทศไทยจะมีชวงอายุที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆเพิ่มขึ้นซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและ
พฤติ กรรมที่แตกต างกั น ดั งนั้ น การเตรี ยมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป
ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัยอาจทําใหเกิดความตองการแรงงาน
ต า งชาติ เ พิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ ทดแทนจํ า นวนแรงงานไทยที่ ล ดลง ซึ่ ง ป จ จั ย ด า นการเป ด เสรี ใ นภู มิ ภ าคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้นและเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีศักยภาพ ซึ่งมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้นทั้งนี้การยายถิ่นสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเปนไปไดท่ี
ประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพื่อนบาน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวา อาจทําใหการแยงชิ ง
แรงงานมี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ซึ่ ง จะยิ่ ง ทํ า ให เ กิ ด ความเสี่ ย งต อ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน
ระบบโครงสร างพื้น ฐานที่จําเปน ตลอดจนระบบผลิ ตทางการเกษตรที่สั มพัน ธตอเนื่องกับความมั่นคงดาน
อาหารและน้ําขณะที่ระบบนิเวศตางๆมีแนวโนมเสื่อมโทรมลงและมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตางๆดังกลาวที่แตละ
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ประเทศจะต อ งเผชิ ญ จะมี ค วามแตกต า งกั น ทํ า ให ก ารเป น สั ง คมสี เ ขี ย ว การรั ก ษาและบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความมั่นคงดาน
พลังงานและอาหารมีแนวโนมที่จะมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น กฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความ
เขมขนและเขมงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆที่สําคัญ เชน เปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติทั้งในสวนของการ
จางงานและอาชีพสาขาการผลิตและบริการใหมๆความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ดานอื่นๆที่ซับซอนขึ้น อาชญากรรมไซเบอรรูปแบบการกอสงครามที่ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือการเคลื่อนยาย
อยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยี และสินคาและบริการการ ปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณไดยาก การเกิดขึ้นของโรคระบาดและโรคอุบัติใหม
ที่จะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากขึ้น อาจนําไปสูปญหาความเหลื่อม
ล้ําที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นไดหากไมมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตางๆที่
คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ
พลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานและองคความรู
สมั ย ใหม มี ร ะดั บ ความแตกต า งกั น ระหว า งกลุ ม ประชากรต างๆโดยการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี แ ละ
นวั ตกรรมดั งกลา วจะส งผลต อทั้ งการจ างงานและอาชีพที่จ ะมีรูป แบบและลักษณะงานที่เปลี่ย นไปมีความ
ตองการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะ
ถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับต่ํา กอใหเกิดความเสี่ยงตอความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
กระแสโลกาภิวัตนที่จะทําใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปจจัยทั้งหมดดังกลาวจะสงผลให
ปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น
จากปจ จัย และแนวโนมที่ คาดวาจะสงผลตอการขับ เคลื่อนการพั ฒนาประเทศในมิ ติต างๆ
ขางตน เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว มีพลวัตสูงและมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก ดังนั้น
การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดาน การพัฒนาที่เกี่ยวของ
มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาที่เปนการดําเนินงาน
อย า งบู ร ณาการ เนื่ องจากทุ ก มิ ติ ก ารพั ฒ นามี ความเกี่ ย วขอ งซึ่ ง กั น และกัน โดยประเทศไทยจํ า เป น ต อ งมี
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะและทักษะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ สามารถรู
เท าทั น และปรับ ตั ว ให ส ามารถดํ า เนิ น ชี วิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพที่มั่น คง สรางรายไดทามกลางความ
เปลี่ ยนแปลงกฎเกณฑ และกติกาใหมๆ และมาตรฐานที่ สูงขึ้ น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ย นแปลงอยาง
รวดเร็ว ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตางๆที่เกี่ยวของไปพรอมกัน ทั้งในสวนของระบบ
การเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะฝมือที่สอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัยระบบบริการ
สาธารณะโครงสรางพื้นฐานรวมทั้งการใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลกจากการตอยอดการพัฒนาบนพื้นฐาน
นโยบายไทยแลนด 4.0 สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตร
และภาคบริการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาลดปญหาความเหลื่อมล้ําและนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน
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นอกจากนี้ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและ
อาหาร การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจและการพัฒนาและ
ขยายความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่องที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
กฎหมายระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพ
การแขงขันที่สูงขึ้นและสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอ
การพั ฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งใหความสํ าคัญของการรวมกลุ มความรว มมือกับนานาประเทศในระดั บ
ภูมิภาคและระดับโลกเพื่อกระชับและสรางสัมพันธไมตรีเสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการ
สรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจําเปนตองสรางความพรอมในการที่จะยกระดับ
มาตรฐานและมีการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตอง
เรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง
มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคีและลดความ
ขัดแยงภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตางๆจําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและ
ลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอมและปจจัยการพัฒนาตางๆที่เกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนา
ที่รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดการปรับตัว ซึ่งจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสราง การขับเคลื่อนการพัฒนา
ใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคต จึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่ตองบรรลุพรอมทั้งแนว
ยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพื่อเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐ
เพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศและปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตางๆอยางเปนระบบโดย
ยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศและถายทอดไปสูแผนในระดับอื่นๆเพื่อนําไปสู
การปฏิบัติ ทั้งในระดับยุทธศาสตรภารกิจและพื้นที่ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อใหการพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
3. วิสัยทัศนประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราชอธิปไตยการดํารงอยูอยางมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทาง
สังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปน
ธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทาง
พลั งงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภ ายใตการเปลี่ย นแปลงของสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่ น คง หมายถึ ง การมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลง
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจก
บุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศ
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
มีระบบการเมืองที่มั่นคง เปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
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สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน มีความเขมแข็งครอบครัว
มีความอบอุ นประชาชนมีความมั่ นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่น คงพอเพียงกับ การดํารงชีวิตมีการออม
สําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ํา มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข า สู ก ลุ ม ประเทศรายได สู ง ความเหลื่ อ มล้ํ า ของการพั ฒ นาลดลง ประชากรมี ค วามอยู ดี มี สุ ข ได รั บ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้นและมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข ม แข็ ง ขณะเดี ย วกั น ต อ งมี ค วามสามารถในการแข ง ขั น กั บ ประเทศต า งๆทั้ ง ในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื่ อ ให ส ามารถสร า งรายได ทั้ ง จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมี ก ารสร า ง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต เพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สําคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทํา
ธุรกิจเพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง
ไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่ งยืน หมายถึ ง การพัฒ นาที่ส ามารถสรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษา และการ
ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทรเสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวน
ในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอยางสมดุลมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน
โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนื่องสังคมเปนธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกงและมีคุณภาพสรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสั งคมสร างการเติ บ โตบนคุ ณภาพชี วิ ต ที่ เป น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล อมและมี ภ าครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ
ประชาชนและประโยชนสวนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติประกอบดวย
1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแขงขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชี ว ภาพคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มและความยั่ ง ยื น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
4. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบไปดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
4.1 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
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(2) การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ
ความมั่นคงของชาติ
(4) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
4.2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การเกษตรสรางมูลคา
(2) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
(3) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว
(4) โครงสรางพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม
4.3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(1) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(4) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
(5) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(6) การสรางสภาพแวดล อมที่เอื้อตอการพัฒ นาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
(7) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ
4.4 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) การลดความเหลื่อมล้ําสรางความเปนธรรมในทุกมิติ
(2) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี
(3) การเสริมสรางพลังทางสังคม
(4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
4.5 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(2) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(3) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
(4) พัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุงเนน
ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง
(5) พัฒนาความมั่นคงน้ําพลังงานและเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(6) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
4.6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) ภาครั ฐ ที่ ยึ ด ประชาชนเป น ศู น ย ก ลางตอบสนองความต อ งการและ
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็วโปรงใส
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(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพื้นที่
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจสงเสริมใหประชาชนและทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย
(5) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกงยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสํานึกมี
ความสามารถสูงมุงมั่นและเปนมืออาชีพ
(6) ภาครัฐมีความโปรงใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(7) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆและมีเทาที่จําเปน
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค
4. คานิยมหลักของคนไทย
คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง มีทั้งหมด 12 ประการ ดังนี้
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
2) ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3) กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4) ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
7) เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9) มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูป ฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ
เมื่อมีความพรอมโดยภูมิคุมกันที่ดี
11) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
12) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง
5. นโยบายของรัฐบาล
5.1 นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ
พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐขึ้นเพื่อ
เปนแนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใคร
ออกไปจากสังคมอีก ทั้งยังเปนสํานึกและหนาที่ที่คนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจาก
ภยันตรายทั้งปวงและรวมกันพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติใหเจริญกาวหนามั่นคงและยั่งยืน ประสาน
พลังการสรางชาติที่ตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ
จึงมีแนวคิดในเรื่องของความรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
การพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศที่
มีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกันเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการ
แผนดินยุคปจจุบันที่เกิดจากการหลอหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทย
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ซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ เชื้อไทย เปนประชารัฐ ไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดทั้ง
มวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...”
5.2 นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
ประกอบดวยนโยบาย 11 ดาน ดังนี้
1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตางประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
5.3 ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
1) การแกไข ปญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคาผู
มีอิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํา
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอํานาจหนาที่ ดังนี้
1.1) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวย
ดําเนิน การปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนําเขา และสงออกรวมทั้งผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือให
ไดผลอยางจริงจัง
1.2) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายวาดวยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชยสถานที่ ที่จัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมทั้ง
โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมี
การซุกซอนหรือคายาเสพติดหากพบใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย
1.3) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการ
บําบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข
1.4) ดําเนินการลงโทษเจาหนาที่รัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด (ขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง) ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาให
กลับมาเปนคนดีของสังคม พรอมทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปนระบบ ดําเนินการ อยางจริงจังในการ
ปองกันปญหาดวยการแสวงหา ความรวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพ
ติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิต ยาเสพติด ที่ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณา
การและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพ
ติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด
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2) มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติหนาที่การปลูกจิตสานึก คานิยม คุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลัง
แผ นดิ นป องกั นและปราบปรามการทุ จ ริต จึงใหถือปฏิบัติตามคําสั่ งคณะรั กษาความสงบแหงชาติ ที่
69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังนี้
2.1) ทําการสํารวจ
ศึกษารูปแบบการกระทําผิดในอํานาจหนาที่ของแตละ
หนวยงานที่เกิดหรือนาจะเกิด สม่ําเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่นาจะเกิดการทุจริต ตําแหนงหรือตัวเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบและวิธีการกระทําผิด
2.2) กําหนดแนวทางวิธีการแกไข ลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง
2.3) กําหนดวิธีดําเนินการที่สามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับ
การกระทําผิดที่ปรากฏเห็นเปนที่ประจักษอยูโดยทั่วไปที่ทําใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาที่ไมดําเนินการ
ใดๆเพราะรับผลประโยชน
2.4) สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดที่เห็นเปนที่ประจักษในพื้นที่ของแตละ
หนวยงานพรอมทั้งระบุตัวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
2.5) จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลที่ไดรับงานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง 5 ป
2.6) จัดทําขอมูลเรื่องที่หนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับ
ผูกระทําผิดตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนําแนวทางดังกลาวมาจัดทํา
ยุทธศาสตรหรือ แนวทางการพัฒนาหรื อโครงการพัฒนาบุ คลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นเพื่อเป น
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
6. แผนพัฒนาภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ซึ่งประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตรที่ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ นํามาแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยเชื่อโยงสูแผนพัฒนา
ภาค ซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาภาคใตใหเปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย โดยกําหนดแนวทางการ
พัฒนาหลัก ดังนี้
1. เสริ มสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรใหเติบ โตอยางเต็มศักยภาพของหวงโซคุณคา
เพื่อสรางรายไดใหกับพื้นที่อยางตอเนื่องและยั่งยืน
2. ยกระดับ รายไดจ ากการทองเที่ยวใหเติบโตอยางตอเนื่อง และกระจายรายไดจ ากการ
ทองเที่ยวสูพื้นที่เชื่อมโยง รวมทั้ง ชุมชนและทองถิ่นอยางทั่วถึง
3. วางระบบปองกันและแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ ใหเกิดความยั่งยืนในพื้นที่ที่เปนแหลงตนน้ําของภาค ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สางขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส ตลอดจนพื้นที่ไดรับผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา
7. แผนพัฒนากลุมจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
วิสัยทัศน
“เกษตรกาวหนา การคาชายแดน การทองเที่ยวเชื่อมโยงสูอาเซียน”
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เมืองเกษตรกาวหน า ภาคการเกษตรมี บทบาทสํ าคัญต อเศรษฐกิ จของกลุ มจังหวัดภาคใต
ชายแดน มีพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ อาทิเชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว ประมงชายฝง ปศุสัตว และไม
ผล โดยในป 2564 กลุมจังหวัด จะเปนแหลงผลิตยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว ไมผล และปศุสัตวที่มี
คุณภาพ ภาคประมงมีประสิทธิภาพในการจับถูกตองตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยการสงเสริมและวิจัย
เพื่อคิดคนนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูปยางพารา ไมยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล
ใหเปนผลิตภัณฑที่สามารถสรางมูลคาเพิ่ม และสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนใหกับกลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน
การคาชายแดน หลังป 2564 จะมีมูลคาการคาชายแดนเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่สูงขึ้น รอยละ
6 ของมูลคาเดิม โดยอาศัยศักยภาพของจังหวัดชายแดน คือ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปนที่ตั้ง
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดานชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมถึงเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยพัฒนาใหมี
ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน สามารถรองรับการขนสงและการคาทั้ง
ในและนอกประเทศ และสูกลุมประเทศอาเซียน สามารถดึงดูดนักลงทุนเขามาลงทุนในพื้นที่เพื่อใหเกิดการจาง
งาน สรางรายไดและการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด
การทองเที่ยว หลังป 2564 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ไดมาตรฐาน มีเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวระดับประเทศและอาเซียน การ
บริหารจัดการการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การบริการนักทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานสากล มีระบบ
การตลาดและประชาสัมพันธที่ทันสมัย
 เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
เปาหมายรายป
2560 2561 2562 2563 2564
อั ต ราการขยายตั ว ค า
1.5
2.0
2.5
ผลิตภัณฑมวลรวมกลุม
(138,1 (138,8 (139,4
จังหวัด เฉลี่ยป 2554
23)
03)
83)
– 2558 รอยละ 1.5
( มู ล ค า เ ฉ ลี่ ย 5 ป
136,082 ลานบาท)
หมายเหตุ : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดฯ จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 2560
เปาประสงค
รวม
มูลคาผลิตภัณฑ
มว ลรว มกลุ ม
จั ง หวั ด ภาคใต
ช า ย แ ด น มี
มูลคาเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
รวม 5 ป
อั ต ราการขยายตั ว
มู ล ค า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
มวลรวมของกลุ ม
จั ง ห วั ด เ พิ่ ม ขึ้ น
รอยละ 2.5

ขอมูลฐาน

 จุดยืนในการพัฒนา (Positioning)
1. สรางมูลคาเพิ่มสินคาดานเกษตร (อาทิเชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว ไมผล ขาว ประมง
และปศุสัตว)
2. สงเสริมการคา การลงทุน ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดน เมืองตนแบบ
3. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :

พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ
การตลาด

เปาประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เชิงยุทธศาสตร
รวม 5 ป
เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต
สินคาและสราง
มู ล ค า เ พิ่ ม
ผ ล ผ ลิ ต ด า น
เ ก ษ ต ร
(ยางพารา
ป า ล ม น้ํ า มั น
มะพร าว ไมผ ล
ข า ว ป ร ะ ม ง
แ ล ะ ป ศุ สั ต ว )
เพิ่มขึ้น

1 . ผ ล ผ ลิ ต
ยางพาราเพิ่ ม ขึ้ น
เ ฉ ลี่ ย ไ ร ล ะ 5
กิโลกรัมจากคาฐาน
2. ผ ล ผ ลิ ตป า ล ม
น้ํ า มั น เพิ่ มขึ้ น เฉลี่ ย
ไ ร ล ะ 2 0 0
กิ โ ลกรั ม จากค า
ฐาน
3 . ป ริ ม า ณ ก า ร
เลี้ยงปศุสัตว (แพะ/
โค/แกะ) สายพั น ธุ
ดี เ พิ่ ม ขึ้ น 3 สาย
พันธุ
4. พื้ น ที่ ก ารปลู ก
มะพร า ว จํ า นวน
3,000 ไร
5. พื้ น ที่ ป ลู กไม ผ ล
(ลองกอง ทุ เ รี ย น
เ ง า ะ มั ง คุ ด )
เพิ่ มขึ้ นร อยละ 10
ของพื้นที่ปลูก
6. ผลผลิตขาวนาป
เพิ่ ม ขึ้ น ไร ล ะ 25
กิ โ ลกรั ม รวม 75
กิโลกรัม

ขอมูลฐาน

เปาหมายรายป
2560 2561 2562 2563 2564

ผ ล ผ ลิ ต ( ป
2559) 235
กิโลกรัม/ไร

-

-

240

245

250

ผลผลิต ป 2559
จํ า นวน 1,282
กิโลกรัม/ไร

-

-

NA

-

-

NA

-

-

พื้นที่ปลูกไมผล
กลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน
ป 2558 จํานวน
251,315 ไร
ผลผลิตขาวนาป
ประจําป 2558
จํานวน 375
กิโลกรัมตอไร

-

-

3%

6%

10 %

-

-

400
กก/ไร

425
กก/ไร

450
กก/ไร

1,482 1,682 1,882

1

2

3

1,000 2,000 3,000
ไร
ไร
ไร

กลยุทธ ตามลําดับความสําคัญดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว ขาว ไมผล ประมง และปศุ
สัตว) โดยใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ
2. พัฒนาศักยภาพ เกษตรกร กลุมเครือขาย สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ ใหดําเนินการในลักษณะ
การรวมกลุมหรือเกษตรแปลงใหญ เพื่อลดตนทุน สรางมูลคาและเพิ่มอํานาจการตอรอง
3. สงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องภาคเกษตรโดยสนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูง ใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ และมี
มูลคาเพิ่ม
4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสินคาดานเกษตร

หมาย
เหตุ
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5. สงเสริมชองทางการตลาด และการสรางตราสินคา (Brand) ผลผลิตทางการเกษตรที่เปนอัตลักษณ
เพื่อเพิ่มมูลคา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :

สงเสริมการคา การลงทุน ในพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ
เปาหมายรายป
เปาประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ขอมูลฐาน
หมา
เชิงยุทธศาสตร
รวม 5 ป
2560 2561 2562 2563 2564
ยเหตุ
1. มูลคาการคา มู ล ค า ก า ร ค า มู ล ค า ก า ร ค า
2%
4%
6%
ชายแดนกลุ ม ช า ย แ ด น ก ลุ ม ชายแดนกลุ ม ฯ ป
(8,69 (8,86 (9,03
จั ง หวั ด ภาคใต จั ง ห วั ด ภ า ค ใ ต 2 5 5 8 จํ า น ว น
2.236 2.672 3.108
ลบ.) ลบ.)
ลบ.)
ช า ย แ ด น ช ายแด นเพิ่ ม ขึ้ น 8,521.8 ลานบาท
เพิ่มขึ้น
รอยละ 6
ว ง เ งิ น ล ง ทุ น เ งิ น ล ง ทุ น
2.5% 5% 7.5%
ภาคอุ ต สาหกรรม ภาคอุ ต สาหกรรม
(18,2 (18,7 (19,2
ใ น ก ลุ ม จั ง ห วั ด ใ น ก ลุ ม จั ง ห วั ด
96.25 42.50 42.30
ภ า ค ใ ต ช า ย แ ด น ภาคใต ช ายแดน ป
ลบ.) ลบ.) ลบ.)
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 2 5 5 9 จํ า น ว น
17,850 ลานบาท
กลยุทธ ตามลําดับความสําคัญดังนี้
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงขายคมนาคม ระบบโลจิสติกส การบริหารจัดการน้ํา ระบบปองกันอุทกภัย
เพื่อรองรับการคาการลงทุน
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก บริเวณดานพรมแดนและเมืองชายแดน เมือง
เศรษฐกิจที่สําคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
3. สงเสริมและสนับสนุนปจจัยการผลิต พัฒนาสินคาและบริการ เพื่อสรางมูลคา และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ
4. สงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องทุกสาขาการผลิตใหมีความเขมแข็ง เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
5. พัฒนาและยกระดับทักษะฝมือ เพื่อสรางงาน สรางรายไดแกประชาชนในพื้นที่
6. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :
เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
- ร า ย ไ ด จ า ก
การท อ งเที่ ย ว
ของกลุมจังหวัด
เพิ่มขึ้น

สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมือง
ทองเที่ยวชายแดน
เปาหมายรายป
ตัวชี้วัด/
ขอมูลฐาน
เปาหมาย
หมา
2560 2561 2562 2563 2564
รวม 5 ป
ยเหตุ
รายได จ ากการ รายได จ ากการ
2% 4% 6%
ท องเที่ ย วเพิ่ มขึ้ น ท อ ง เ ที่ ย ว ป
(6,56 (6,69 (6,82
5.330 4.064 2.796
รอยละ 6
2559 จํ า นวน
6,436.6 ลาน
ลาน
ลาน
ลาน
บาท
บาท) บาท) บาท)
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กลยุทธ ตามลําดับความสําคัญดังนี้
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวและบริการให
ไดมาตรฐาน สรางความเชื่อมั่นแกนักทองเที่ยว
2. สงเสริมกิจกรรมดานการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิเชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวชุมชน เปนตน
3. พัฒนาสินคาและบริการที่เปนอัตลักษณของกลุมจังหวัดใหผานการรับรองมาตรฐาน
4. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธที่ทันสมัย เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด
เพิ่มขึ้น
3) แผนพัฒนาจังหวัด
1.3 จุดยืน และตําแหนงการพัฒนาของจังหวัด (strategic positioning)
ประกอบดวย ๕ จุดยืน ดังตอไปนี้
๑) การพัฒนาจังหวัดเปนศูนยกลางการคาอาหารสด อาหารแชแข็ง อาหารแปรรูป ทั้ง
ใน รูปแบบการคาในประเทศ การคาตางประเทศ และการคาบนระบบดิจิทัล มีความเติบโตอยางมั่นคง
ของ อุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ดาน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุ
สัตว และ อุตสาหกรรมยางพารา
๒) การพัฒนาใหเปนเมืองแหงโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพ และอาหารฮาลาล ที่มี
คุณภาพ มาตรฐานการสงออก และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๓) การพัฒนาใหเปนเมืองการคาลง คาปลีกและการบริการของจังหวัดชายแดนภาคใต
ที่เชื่อมโยงการคาจังหวัดชายแดนภาคใต กับอาเซียนตอนใต และเปนเมืองที่มีความทันสมัยรองรับสังคม
ดิจิทัล เปนจุดเชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต
๔) การพัฒนาปตตานีใหเปนสังคมแหงความหลากหลายของวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ
และ วัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปตตานีมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนอยูที่ดี
๕) การพัฒนาหมูบานใหมีศักยภาพในการจัดการพื้นที่ใหมีความสงบเรียบรอย พัฒนา
คุณภาพ คน สรางวินัยประชาชน และปรับภูมิทัศนสรางเมืองใหสะอาด
2.๓ วิสัยทัศนจังหวัดปตตานี (Vision)
“เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑฮาลาลคุณภาพของประเทศ
เปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข”
คําอธิบายวิสัยทัศน
การกําหนดจุดหมายปลายทาง (Ends)ในการพัฒนาจังหวัดปตตานีแบบบูรณาการ ที่ให
ความสําคัญกับ การนําความหลากหลายทางดานวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิด
และมุมมองตางๆ ที่สามารถเชื่อมโยงหลากมิติที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ในเขตพื้นที่จังหวัดปตตานี ใหเห็นเปนภาพรวม (Holistic) ของการพัฒนาที่มุงเนนความสมดุลระหวาง
ความพอเพียงกับความสามารถในการ พัฒนาใหกาวทันโลกยุคใหมโดยวางสถานะ (Positioning) ของ
จังหวัดปตตานีใหเปนแหลงผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑฮาลาลที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการดํารงชีวิต
ในสังคมอยางมั่นคงของประชาชน
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เมืองเกษตรอุตสาหกรรม หมายถึง ความสําเร็จของการพัฒนาจังหวัดเปนศูนยกลางการคา
อาหารสด อาหารแชแข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการคาในประเทศ การคาตางประเทศ และการคา
บนระบบดิ จิ ทัล มี ค วามเติ บ โตอย า งมั่ น คงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ดาน คืออุตสาหกรรมพื ช
พลังงาน อุตสาหกรรม ประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว และอุตสาหกรรมยางพารา เปนเมืองแหงโรงงานแปร
รู ป อาหารสุ ขภาพและ อาหารฮาลาล ที่มีคุณ ภาพ มาตรฐานการส งออก เป น มิตรกับ สิ่ง แวดลอม ที่
เชื่อมโยงกับนานาชาติ มีความ เขมแข็งทางการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ทั้ง
ในระดับครัวเรือน แปลงยอย แปลง ใหญ และวิสาหกิจชุมชน และความพรอมสมบูรณของคุณภาพของ
แรงงาน ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการใหมในเกษตรอุตสาหกรรม มีความพรอมใน
การสรางสรรคเศรษฐกิจจังหวัดใหมีศักยภาพที่ แชงขันได
ผลิตภัณฑฮาลาลที่มีคุณภาพของประเทศ หมายถึง เมืองที่มีความมุงมั่นในการนําปรัชญา วิถี
ปฏิบัติ ของศาสนาอิสลามในสวนของฮาลาลมาใชเปนธงนํา(Flagship) ในการพัฒนาที่มุงไปสูความ
เจริญรุงเรือง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่ตั้งอยูบนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุ
วัตถุวัฒนธรรม อยางยั่งยืน โดยการนําหลักคิดในการผลิตและดําเนิน
วิส าหกิ จ ที่ ส ะอาดปราศจากสิ่ งสกปรกปฏิกูล หรือสิ่งอื่น ใด ซึ่งเปน ที่รังเกีย จโดยบัญ ญัติของ
ศาสนาอิ ส ลาม รวมทั้งของศาสนาอื่น ที่ มีลักษณะคลายคลึงกัน อาทิ อาหารเจ ของคนเชื้อสายจีน ใน
ปตตานี มาเปนกรอบอางอิงในการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการผลิตเพื่อการบริโภค ในชุมชนทองถิ่นของ
ตนอยางพอเพี ยง และการผลิตเชิงพาณิ ชยที่กําหนดใหสินคาและบริการของฮาลาล เปนผลผลิตหลั ก
(Major Product) ในการเจาะตลาดเกาและสรางตลาดใหมที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะ (Niche Market^
ดยมีเปาหมายเปนแหลงผลิตภัณฑฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑฮาลาล ประกอบดวย อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ
ฮาลาล แฟชั่ น มุ ส ลิ ม เครื่ อ งแต ง กาย เครื่ อ งประคั บ สตรี และบริ ก ารฮาลาลเพื่ อ ไปสู ก ารเป น แหล ง
ผลิตภัณฑฮาลาลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากลเปนผลิตภัณฑตราสัญลักษณของจังหวัดที่สรางงาน
สรางรายไดแกจังหวัด
เป น สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมที่ สั น ติ สุ ข หมายถึ ง ป ต ตานี เ ป น สั ง คมแห ง ความหลากหลายของ
วัฒนธรรม มุสลิม พุทธ และวัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปตตานีมีความเปนอยูที่ดี มีความมั่นคงใน
ที่อยูอาศัย สุขภาพดี มีอาชีพมั่นคงและรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่อบอุน
เยาวชนประชาชนมี คุ ณ ภาพมี ค วามตื่ น รู พั ฒ นาตนเองอย า งต อ เนื่ อ ง ก า วทั น ความ
เปลี่ยนแปลง อยางเทาทัน และคงไวซึ่งรัตลักษณที่ดีงามของปตตานีเปนเมืองแหงการเรียนรู เมืองแหง
การศึกษาเมืองที่มี ศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) และพรอมสูสังคมดิจิทัล
ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเดนในการมีสวนรวมของประชาชน
และการพัฒนาโดยใชพื้นที่เปนฐานอยางเขาใจ เขาถึง และพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต คิลปวัฒน
ธรรม และประเพณีของตนเองไดอยางเสรีมีความเขมแข็งของหมูบานในการจัดการตนเองใหมีความ
ปลอดภัย สงบเรียบรอย และมีความมั่นคงในพื้นที่ ประชาชนอยูอยางเขาใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจ
ในพื้นที่ มีความเปนพลเมืองปตตานี พลเมืองประเทศ ที่เขมแข็ง ภัยคุกคามตอจังหวัดในทุกประเภท
ไดรับการจัดการ ใหลดลงในทั่วทุกพื้นที่ อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
มีความเขมแข็งของศาสนา ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา
และความหลากหลายประเพณี และวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และจีน และความมีประสิทธิภาพในการบูรณา
การ ภารกิจความมั่นคงในทุกระดับดวยคุณภาพของบุคลากรและระบบงานที่ทันสมัย ไดรับการยอมรับ
เชื่อมั่น ไววางใจจากประชาชน
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3.๓ เปาประสงครวมของยุทธศาสตร(บItimate Goal)
เปาประสงครวมของยุทธศาสตร ประกอบดวย ๒ เปาประสงครวม ที่สําคัญคือ ดานเศรษฐกิจ
และดานความมั่นคงสันติสุข และมีตัวชี้วัด คาเปาหมาย ดังตอไปนี้
เปาประสงครวม
ตัวขึ้วัด
ผลงาน
คาเปาหมาย
พ.ศ.
ที่ผานมา
2๕๖๑๒๔๖๑ ๒๔๖๒ ๒๔๖๓ ๒๔๖๔ 2๕๖๔
เศรษฐกิจจังหวัด รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
-๒.๐๗
๑
๑
๑
๑
๑
ปตตานีเติบโต ผลิตภัณฑมวลรวม
อยางตอเนื่อง มี จังหวัด
ความมั่นคง มั่งคั่ง
๒.๗๗
๒.๘๐ ๓.๐๐ ๓.๒๐ ๓.๔๐ ๓.๑๓
ทาง เศรษฐกิจ รายไดตอหัวของ
เปน เมืองแหง ประชากรเฉลี่ยตอ
หัวตอป
การคา
ของชายแดนใต
ปตตานีมีความ รอยละของ เหตุการณ
สันติสุขเพิ่มมาก ความไม สงบที่ลดลง
ขึ้น ประชาชน มี
คุณภาพชีวิต และ
มีความ มั่นคงมาก
ขึ้น อยางตอเนื่อง รอยละของ ประชากร
ที่อยูใตเสน ความ
ยากจนลดลง

ผูรับผิดชอบ
ตัวขึ้วัด
สนง.คลัง
จังหวัด
ปตตานี
สนง.คลัง
จังหวัด
ปตตานี

๑๕.๒๖

๒๔

๓๐

๓๔

๔๐

๓๒.๔ ที่ทําการ
ปกครอง
จังหวัด
ปตตานี

๓๙.๑๔

๓๔

๓๓

๓๐

๒๘

๓๑.๔๐ ส น ง .
พั ฒ น า
ชุ ม ช น
จั ง ห วั ด

3.๔ ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร ๓ ประเด็น และน้ําหนักในการพัฒนาในรอบแผน
๔ ป ดังตอไปนี้
๑) การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
การคา การบริการ และการทองเที่ยว (น้ําหนักรอยละ ๔๐)
๒) การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน
(น้ําหนัก รอยละ ๓๐)
๓) การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู
นานาชาติ (น้ําหนักรอยละ ๓๐)
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดปตตานี
.
วิสัยทัศน (Vision) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดปตตานี(พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๔)
“ พัฒนาทองถิ่นอยางมีคุณภาพ สรางสังคมสันติสุข ภายใตเศรษฐกิจที่มั่ง
คั่งและยั่งยืน ” พันธกิจการพัฒนา
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๑. พัฒนาดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
๒. พัฒนาโครงการสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ
๓. พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง
เปาประสงค
๑. ประชาชนทุกระดับมีความเปนอยูและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๒.
ประชาชนมีอาชีพและรายไดในการดํารงชีวิตอยางเพียงพอ ๓.
สรางเครือขายการคมนาคมเชื่อมโยงระหวางกัน
๔. ประชาชนตระหนักในการใชทรัพยากรอยางอยางคุมคาและ
รักษาสิ่งแวดลอม
๔. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดปตตานี (พ.ศ.๒๔๔๖๑-๒๔๖๔)
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน

“การเกษตรกาวหนา พัฒนาอาชีพ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ยกระดับคุณภาพชีวิต และเขาถึงการบริการ”

2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตุยง
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหา
ความยากจน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาโครงการสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 6 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 7 สงแสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข
2.3 เปาประสงค
1. สงเสริมการใชพื้นที่นารางหรือพื้นที่วางเปลาใหเกิดประโยชนตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม
2. เกษตรกรมีความรูความเขาใจดานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชาชนมีรายไดเสริมมีรายไดเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวไดออยางเพียงพอ
4. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
อํานาจหนาที่ของตนเอง และองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของ
5. ประชาชนอยูดีมีสุขปราศจากโรคภัย หางไกลยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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6. คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไมมีมลภาวะเปนพิษ ทัศนียภาพสดใสธรรมชาติสวยงาม
7. การศึกษากาวไกล เลื่อมใสศาสนา การกีฬาเดน หวงแหนวัฒนธรรมประเพณี
8. การคมนาคม การไฟฟา ประปา การระบายน้ํา สะดวกทั่วถึงและครบครัน
9. สรรหา คั ด เลื อ กและพั ฒ นาบุ ค ลากรในหน ว ยงานให มี ค วามรู ค วามสามารถให เ พี ย งพอต อ
ภาระหนาที่และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ10.จัดหาเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติหนาที่ใหเพียงพอ
และปรับปรุงการใหบริการประชาชนอยางประทับใจฉับไว ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได
2.4 ตัวชี้วัด
1.กรณีโครงการโครงสรางพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงานโดย
จะตองไดคุณภาพงานที่ดี ไมมีปญหาและขอทวงติง
2.กรณีโครงการดานอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการทุกประการ
2.5 คาเปาหมาย
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

เปาหมาย
สงเสริมการประกอบอาชีพ ทางดานการเกษตร
การคาและการบริการ ฯลฯ
โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
ตางๆ เชน การชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
เอดส ผูยากไร ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนา
หมูบานในดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
สงเสริมการสหกรณ สงเสริมเยาวชน สตรี
อุดหนุน อปท.อื่น สวนราชการหรือหนวยอื่นของรัฐ
องคกรประชาชน องคกรการกุศล องคกรที่จัดตั้ง
ตามกฎหมาย เพื่อดําเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตรพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการ
ทองเที่ยว
4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานใหได
มาตรฐาน

ดานการศึกษา จารีตประเพณี ดานสาธารณสุข
และดานยาเสพติด ฯลฯ
สนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬา สงเสริม
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว และกิจกรรม
นันทนาการ
เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสราง
พื้นฐานตางๆในพื้นที่ เชน ถนน สะพาน ราง
ระบายน้ําทอลอดเหลี่ยม ทอ คสล. หอกระจาย
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6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

7. ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

ขาว ระบบน้ําอุปโภคบริโภค อาคารตางๆ
สิง่ กอสรางในฌาปนสถาน ปายจราจร กระจกโคง
ปองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
การบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปลูก
ตนไมในปาชุมชนปาตนน้ํา สรางและซอมแซม
ฝายชะลอน้ํา ตามพระราชดําริฯ เปนตน
สนับสนุนกิจกรรมดานการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตางๆ

2.6 กลยุทธ
1. ยุทธศาสตรพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหา
ความยากจน
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่นตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนอาชีพดานการเกษตร ปศุสัตวตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหมสูนิคม
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
- กลยุทธสงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น
2. ยุทธศาสตรพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ใหเปนแหลงเรียนรูในชุมชน
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก เยาวชนไดมีสวนรวมในดานการแสดงออกดานความคิดและมีนิสัยรักใน
การเรียน
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน
ปญหาทางสังคม
- กลยุทธสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นตาง ๆ
- กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว
- กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุมครองเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูดอยโอกาส และประชาชนโดยทั่วไป
- กลยุทธควบคุมและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบําบัดฟนฟูทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจแกผูติดยาเสพติด
- กลยุทธสงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
- กลยุทธสงเสริมการสรางสุขภาพตามวิถีชุมชน
3. ยุทธศาสตรพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬา การออกกําลังการและกิจกรรมนันทนาการ
- กลยุทธสงเสริมการพัฒนาทักษะดานการกีฬา สูความเปนเลิศ
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา
- กลยุทธปรับปรุง พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวทุกประเภท
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อาเซียน

4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี
- กลยุทธสงเสริมสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองคกร
- กลยุทธพัฒนา และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน
- กลยุทธพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
- กลยุทธพัฒนาและสรางระบบการใหการบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- กลยุทธพัฒนาสงเสริมระบบประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร รองรับการเขาสูประชาคม

5. ยุทธศาสตรพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
- กลยุทธกอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา ระบบ
ชลประทานขนาดเล็กและทาเทียบเรือ
- กลยุทธจัดใหมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
- กลยุทธกอสราง ปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภคและระบบประปา
- กลยุทธจัดทําผังเมืองและผังตําบล
6. ยุทธศาสตรจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- กลยุทธคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- กลยุทธปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
- กลยุทธจัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปองกันภัยพิบัติ
7. ยุทธศาสตรสงแสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- กลยุทธสงเสริมใหทองถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลตุยง
การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลตุยงกําหนดการพัฒนา
ที่ครอบคลุมกิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบลตุยงที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 7
ยุทธศาสตร และ 37 กลยุทธ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหา
ความยากจน
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่นตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนอาชีพดานการเกษตร ปศุสัตวตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหมสูนิคม
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
- กลยุทธสงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น
2. ยุทธศาสตรพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ใหเปนแหลงเรียนรูในชุมชน
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก เยาวชนไดมีสวนรวมในดานการแสดงออกดานความคิดและมีนิสัยรักใน
การเรียน
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน
ปญหาทางสังคม
- กลยุทธสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นตาง ๆ
- กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว
- กลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุมครองเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูดอยโอกาส และประชาชนโดยทั่วไป
- กลยุทธควบคุมและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบําบัดฟนฟูทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจแกผูติดยาเสพติด
- กลยุทธสงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
- กลยุทธสงเสริมการสรางสุขภาพตามวิถีชุมชน
3. ยุทธศาสตรพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬา การออกกําลังการและกิจกรรมนันทนาการ
- กลยุทธสงเสริมการพัฒนาทักษะดานการกีฬา สูความเปนเลิศ
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา
- กลยุทธปรับปรุง พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวทุกประเภท
4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี
- กลยุทธสงเสริมสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองคกร
- กลยุทธพัฒนา และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน
- กลยุทธพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
- กลยุทธพัฒนาและสรางระบบการใหการบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- กลยุทธพัฒนาสงเสริมระบบประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน
5. ยุทธศาสตรพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
- กลยุทธกอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา ระบบ
ชลประทานขนาดเล็กและทาเทียบเรือ
- กลยุทธจัดใหมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
- กลยุทธกอสราง ปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภคและระบบประปา
- กลยุทธจัดทําผังเมืองและผังตําบล
6. ยุทธศาสตรจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- กลยุทธคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- กลยุทธปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
- กลยุทธจัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
- กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปองกันภัยพิบัติ
7. ยุทธศาสตรสงแสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข
- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- สงเสริมใหทองถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตุยง มุงพัฒนา 7 ดาน ไดแก ดาน
การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแกไขปญหาความยากจน ดานการพัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพ ดานการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว ดานการการบริหารจัดการที่
ดี ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และ
ดานความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข
3.การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้ องถิ่นด้ วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรค)
พัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริ มาณของปั ญหา พื้นที่เป้ าหมาย กลุ่มเป้ าหมายและการ
คาดการณ์ แนวโน้มในอนาคตการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตุยง ได้มี การพัฒนาครบทุ กด้า น
ภายในเงื่ อ นไขและข้อ จํา กัด ของงบประมาณและบุ ค คล จึ ง ทํา ให้ ผ ลการพัฒ นาไม่ ท ั่ว ถึ ง และไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลเท่าที่ควร องค์การบริ หารส่ วนตําบลตุยง จึงได้มีการทบทวนปั ญหาความต้องการ
ของประชาชนโดยการจัดให้มีการประชุ ม ประชาคมหมู่บา้ นขึ้นทุกปี เพื่อเสนอปั ญหาและความต้องการที่
จะให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลแก้ไขปั ญหาให้กบั ประชาชนได้รับความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน มีความสะดวกสบาย
มากยิง่ ขึ้น
ผลการวิเคราะห์ ศกั ยภาพเพื่อประเมิ นสถานภาพการพัฒนาในปั จจุ บนั และโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จากสภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานของ องค์การบริ หารส่ วนตําบล สามารถนํามาประเมินศักยภาพ
การพัฒนาในปั จจุบนั และอนาคตขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ด้วยเครื่ องที่เรี ยกว่า SWOT
จุดแข็ง (Strength)
1. มีความอิสระในการบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล
2. มีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน
3. ผูบริหารมีความเปนเอกภาพ/ระบบการเมืองมีความเขมแข็งมั่นคง
4. สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนโดยตรงและอยางรวดเร็ว
5. เปนเมืองหนาดานของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
6. มีวัฒนธรรม ประเพณี ที่หลากหลายและที่เปนเอกลักษณ
7. ประชาชนสวนใหญมีความเชื่อถือตอผูนําสูง
8. การคมนาคมสะดวก
9. มีพื้นที่ชายฝงทะเล/ทรัพยากรทางทะเล
จุดออน (Weakness)
1. การใชประโยชนในที่ดินไมเต็มที่
2. สภาพแวดลอมประสบภาวะเสื่อมโทรม
3. อัตรากําลังไมเพียงพอและบุคลากรขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. วัยแรงงานไปทํางานตางประเทศ
5. โครงการขนาดใหญตองใชงบประมาณสูง อบต.ไมสามารถดําเนินโครงการได
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6. ประชาชนขาดความกระตือรือรนในการแกไขปญหาดวยตนเอง
7. นิสัยคนสวนใหญชอบพึ่งพิง ไมชวยเหลือตนเอง ทําใหชุมชนไมเขมแข็ง
8. ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครองและยังไมเขาใจบทบาทของ
ตนเองในการพัฒนาทองถิ่น
โอกาส ( Opportunity)
1. ระเบียบ กฎหมาย ที่สงเสริมและเอื้อตอการพัฒนา
2. ผูบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาในดานตาง ๆ เปนยุทธศาสตรระดับชาติที่รัฐบาลสงเสริม
4. มีความกลมกลืนทางศาสนา และวัฒนธรรม
5. มีการสงเสริมสินคาวิสาหกิจชุมชน และ OTOP
6. การคมนาคมสะดวกเชื่อมโยงหลายจังหวัด
7. รัฐบาลใหความสําคัญกับจังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเนื่อง
8. เปนสวนหนึ่งของสังคมโลกมุสลิม
9. มีเทคโนโลยีองคความรูดานการเกษตรที่สามารถนํามาปรับปรุงโครงสรางการเกษตร
10. นโยบายรัฐบาลสงเสริมประชาชนในระดับรากหญา
11. ประชาชนมีความรูในการใชเทคโนโลยีการสื่อสารมากขึ้น
ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat)
1. สถานการณความไมสงบเรียบรอยในพื้นที่
2. ภัยธรรมชาติทําใหประสบปญหาการประกอบอาชีพและความเปนอยูของประชาชน
3. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ/ของโลกตกต่ํา
4. ความลาชาในการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
5. ปญหาคอรัปชั่นในสังคมไทย
6. ตลาดดานการเกษตรไมแนนอนมีความปรวนแปรสูง
7. สินคาอุปโภคบริโภคราคาสูงและ ตนทุนในการผลิตทางการเกษตรสูง
8. หนี้สินนอกระบบสูง
9. เปนสังคมเลียนแบบตะวันตก
10. ปญหาการเมืองในระดับประเทศ/และระดับพื้นที่
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะสงผลกระทบตอ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร
- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให อปท.
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะสงผลกระทบตอ อบต.
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย
มี ไทยพมาลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปรอินโดนีเซียฟลิปปนสกัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะใหมีผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจตอรองตางๆ กับ
คูคาไดมากขึ้น และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดที่แตละประเทศอาจจะ
ขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว)
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Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางที่จะให
AEC เปนไปคือ
1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
3. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน
4. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่องคการบริหารสวนตําบลตุยงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน 7 ยุทธศาสตร
ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ที่จะสงผลกระทบตอองคการบริหาร
สวนตําบลตุยง ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไข
ปญหาความยากจน
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะ
อยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลตุยงตองใหความสําคัญกับการ การประกอบอาชีพ สงเสริมอาชีพ การสราง
งานในชุมชน และดานการเกษตรใหมากขึ้น เพื่อใหประชาชนในตําบลตุยงสามารถปรับตัวกับสภาพเศรษฐกิจ
หางไกลจากความยากจน เนื่องจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในไทยมากขึ้นจําเปนตองมี
การแขงขันของแรงงานเพิ่มขึ้นดวย
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากขึ้นปญหาการแบง
ชนชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติที่ดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันไดจะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี
พมาทาวนลาวทาวนกัมพูชาทาวนปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอยางมาก
จากชนนั้นที่มีปญหาคนจะทําผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไมรูกฎหมาย
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตุ ย ง ต อ งเร ง บู ร ณาการร ว มกั บ แหล ง ท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ไม ว า จะเป น
พื้นที่ทองเที่ยวตางๆในตําบลตุยง เพื่อพัฒนาไปสูความยั่งยืนของแหลงทองเที่ยว และตองสงเสริมการกีฬาตางๆ
ใหดีขึ้นกวาเดิม เพื่อสามารถนํานักกีฬาสูระดับ อําเภอ จังหวัด เขต ตอไป
4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี
ดานการเมื องในระดับ ชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรั ฐสมาชิกดว ยกันเอง รวมทั้ ง
ปญหาการกอการรายที่เปนผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง
การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการในดาน
การอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซึ่งตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพื่อสื่อสารกับชาวตางชาติที่ตองการทํานิติ
กรรมตางๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองที่ การเสียภาษีปาย เปนตน อีกทั้งเจาหนาที่ภาครัฐจําตอง
พัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับที่สื่อสารกับผูใชบริการที่เปนชาวตางชาติ
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะ
อยา งยิ่ งองคการบริห ารสว นตํา บลตุย ง ตองใหความสําคัญ กับ การพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ การ
หลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพื่อนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเที่ยว คนทํางาน หรือการอื่นใด
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ เชน ถนน ปายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่จําเปน
เปนตน
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6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
การบุกรุกพื้นที่ปาอาจมีมากขึ้น ดวยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน
ไทยคือการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรทําใหที่ทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายที่ดินใหนายทุน
ต า งชาติ แ ล ว ไม มี ที่ ทํ ากิ น จึ ง ต อ งไปเป ด ป าใหม ส ว นสาเหตุ จ ากชาวต า งชาติ อาจมี น ายทุ น เขา มาทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การตัดไมเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การเขาสัมปทานเหมืองแร
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอื่นๆ มลพิษจากขอเสียขามแดน เชน อาจมีขยะขามแดน
7. ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะ
อยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลตุยงตองใหความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย
มากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝน
กฎหมายจากชาวต า งประเทศในไทยมากขึ้ น ทั้ ง โดยตั้ ง ใจและความไม รู ก ฎหมาย อี ก ทั้ ง อาจเกิ ด ป ญ หา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในไทยมากขึ้น
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สวนที่ 3
การบันทึกขอมูลในแบบรายงาน
1.สรุปผลการใชจายงบประมาณตามสถานะการเงินการคลัง ประจําปงบประมาณ 2562 ของ
องคการบริหารสวนตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี

ดาน

ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

280,610

168,310
112,300
2,771,117.54
1,907,507.54
145,190
291,290
427,130
4,487,815
4,387,800
36,015
64,000
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
7,539,542.54

งบประมาณรายจายประจําป 2562
จํานวน 36,000,000.00 บาท
งบประมาณที่ดําเนินการไปแลว 1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62 จํานวน 7,539,542.54 บาท
คิดเปน รอยละของงบประมาณที่ดําเนินการไปแลว
เทากับ
20.94
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2. จํานวนโครงการที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลตุยง
1.2 วัน/เดือน/ปที่รายงาน ..........................ตุลาคม 2562 ...............
สวนที่ 2 ตารางแสดงขอมูลโครงการ
จํานวนโครงการและงบประมาณที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําปงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตรที่
ชื่อยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ
คิดเปนรอยละ
จํานวนงบประมาณ (บาท)
1
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหา
ความยากจน
3
3.23
100,000
2
การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
37
39.78
3,781,000
3
พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริม
การทองเที่ยว
1
1.08
50,000
4
การบริหารจัดการที่ดี
7
7.53
360,000
5
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
40
43.01
17,360,000
6
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2
2.15
70,000
7
สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสราง
สันติสุข
3
3.22
170,000
รวม

93

100

21,891,000

คิดเปนรอยละ
0.46
17.22
0.24
1.65
79.31
0.33
0.79
100
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3.ผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
3.1 องคการบริหารสวนตําบลตุยง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และโครงการที่ใชจายงบประมาณมาจาก
แหลงอื่นๆ สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
งบประมาณทั้งสิ้น
36,000,000.00
บาท
โดยแยกเปนใชจายจาก
- ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
7,848,972.54
บาท

จํานวน
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน
2.การพัฒนาคนและสังคมใหมีคณ
ุ ภาพ
3. พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการ
ทองเที่ยว

โครงการ
ที่
ดําเนินการ
2
23
2

4.การบริหารจัดการที่ดี

14

5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

9

6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน
7. เสริมสรางการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข
รวมทั้งสิ้น

1

การเบิกจายงบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

จายขาด

เงินอุดหนุน

งบประมาณ

เงินสะสม

เฉพาะกิจ

57,705

รวม

2,770,597.54

-

57,705
- 2,770,597.54

149,980

-

-

149,980

257,710

-

-

257,710

4,383,500

-

-

4,383,500

13,000

-

13,000

- 7,848,972.54

3

112,300

-

54

7,848,972.54

-

***หมายเหตุ : รายละเอียดโครงการและงบประมาณปรากฏตามเอกสารภาคผนวก

112,300
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3.2 จํานวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น และจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน
2. พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
3. พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว
4. การบริหารจัดการที่ดี
5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. เสริมสรางการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการที่ จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูในแผน
ที่ไดปฏิบัติ

รวม

รอยละ

3
28
2
19
11
2
3

2
23
2
14
9
1
3

66.67
82.14
100.00
73.68
81.82
50.00
100.00

68

54

79.41

3.3 จํานวนโครงการที่เสร็จ/อยูระหวางดําเนินการ และโครงการที่ยังไมดําเนินการ
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน
2. พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
3. พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว
4. การบริหารจัดการที่ดี
5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. เสริมสรางการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข
รวม

จํานวนโครงการที่
เสร็จ/อยูร ะหวาง
ดําเนินการ
จํานวน รอยละ
2
23
2
14
9
1
3
54

3.70
42.59
3.70
25.93
16.67
1.85
5.56
100

จํานวนโครงการที่ยัง
ไมดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1
5
5
2
1
14

7.14
35.71
35.71
14.30
7.14
100

3
28
2
19
11
2
3
68

4.41
41.18
2.94
27.94
16.18
2.94
4.41

100
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สวนที่ 4
การประเมินความพึงพอใจ
องคการบริหารสวนตําบลตุยง ไดใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอผลการดําเนินงานองคการ
บริหารสวนตําบลตุยงในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒ นารวมทั้งการเปลี่ย นแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนดไว เปนเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลตุยง ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเปนการประเมินในภาพรวมทั้ง
ปงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนา มีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร ที่ 1 การพัฒนาพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไข
ปญหาความยากจน
ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร ที่ 3 การดานการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยวพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตร ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตร ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตร ที่ 7 การเสริมสรางการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข
1. วิธีการประเมิน
1.1 กําหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)
- กําหนดแบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ขององคการ
บริหารสวนตําบลตุยง ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามยุทธศาสตรและประเด็นการ
พัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- สุมประเมินประชากรในเขตตําบลตุยง ทั้ง 8 หมูบาน จํานวน 120 คน
1.2 กําหนดระยะเวลาในการประเมิน
- ประเมินหลังสิ้นปงบประมาณ โดยสงแบบประเมินในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ใหประชาชน
ในพื้นที่ตอบแบบประเมินตามรูปแบบที่กําหนด
1.3 ดําเนินการประเมิน
- สุมประเมินประชากรในเขตตําบลตุยง ทั้ง 8 หมูบาน จํานวน 120 คน ซึ่งขนาดของกลุม
ตัวอยางไดมาจากการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ คาเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2543 :
100) ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองใชในการทําแบบประเมิน คือ 120 คน สามารถแยกเปนรายหมูบานที่
สามารถทําการประเมินไดตามสัดสวนประชากร ดังตารางตอไปนี้
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หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อชุมชน

จํานวนประชากร

จํานวนกลุมตัวอยาง
ที่ทําการประเมิน

บานคลองรี
บานคลองขุด
บานโคกดีปลี
บานดาริง
บานแฉงแหวง
บานปะกาลือสง
บานโคกมวง
บานบางปลาหมอ
รวม

601
748
680
1,436
518
1,304
703
934
6,942 คน

15
15
15
15
15
15
15
15
120 คน

1.4 เก็บรวมรวมแบบประเมินและขอมูลที่ไดจากการแบบประเมิน
- เก็บรวมรวมแบบประเมินทัง้ หมด 120 ชุด
- บันทึกขอมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 120 ชุด
1.5 วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน
1.5.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูทําแบบประเมินโดยหาคารอยละ
1.5.2 วิเคราะหความพึงพอใจผลการดําเนินงานฯ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและประเด็นการ
ประเมิน โดยการหาคาความพึงพอใจ ดังนี้
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สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตุยง
ในภาพรวมและในแตละยุทธศาสตร
วิธีวิเคราะหผลขอมูล
ใชอัตราสวนคารอยละ และวิธีทางสถิตเบื้องตน โดยกําหนดใหมี 5 ตัวเลือก ใหคะแนนเต็มเทากับ 5 คาเฉลี่ย
ตัวกลางเทากับ 2.60 และแบงเขตคําตอบของคาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต ดังนี้
- คาเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด
- คาเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก
- คาเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง
- คาเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจนอย
- คาเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจนอยที่สุด
คาเฉลี่ยดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ

2. อายุ

3. การศึกษา

4. อาชีพหลัก

1.1 ชาย
1.2 หญิง

จํานวน
จํานวน
รวม

56
64
120

คน
คน
คน

2.1 ต่ํากวา 20 ป
2.2 20 -30 ป
2.3 31 – 40 ป
2.4 41-50 ป
2.5 51-60 ป
2.6 มากกวา 60 ป ขึ้นไป

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

8
19
21
31
23
18

คน
คน
คน
คน
คน
คน

3.1 ประถมศึกษา
3.2 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
3.3 อนุปริญญาหรือเทียบเทา
3.4 ปริญญาตรี
3.5 สูงกวาปริญญาตรี
3.6 อื่นๆ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

12
28
15
28
20
17

คน
คน
คน
คน
คน
คน

4.1 รับราชการ
4.2 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
4.3 คาขาย – ธุรกิจสวนตัว
4.4 รับจาง
4.5 นักเรียน นักศึกษา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

17
20
36
25
9

คน
คน
คน
คน
คน
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4.6 เกษตรกร
4.7 อื่นๆ

จํานวน
จํานวน

13
0

คน
คน

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตุยง
ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตุยงในภาพรวมมากนอยเพียงใด
ประเด็นคําถาม

X̅

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม และเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม

3.79

1.0

มาก

3.84

.87

มาก

3. มีการรายงานผลการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

3.34

.95

มาก

4. เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

3.92

.92

มาก

5. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น

3.73

.90

มาก

6. ประโยชนที่โครงการไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

3.61

1.0

มาก

รวม

S.D แปรผล

4.44

มาก

สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตุยงในแตละยุทธศาสตร
ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตุยง ในแตละยุทธศาสตรมากนอยเพียงใด ตาม
ยุทธศาสตร ดังนี้
ตารางที่ 1
ประเด็นคําถาม
X̅

S.D

แปรผล

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
แกไขปญหาความยากจน
5.1สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝกอาชีพ การสรางงานในชุมชน
5.2การพัฒนาอาชีพทางดานการเกษตรอยางยั่งยืน

3.71
3.64

.800
.952

5.3การพัฒนาศักยภาพ การประกอบธุรกิจ การคาและการบริการ
รวม

3.70
3.68

.741

มาก
ปาน
กลาง
มาก
มาก
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จาก ตารางที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
การแกไขปญหาความยากจนพบวา คาเฉลี่ยรวม 3.68 มีระดับความพึงพอใจในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาสงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝกอาชีพ การสรางงานในชุมชนคาเฉลี่ย 3.71 มีระดับความพึงพอใจ
ในระดับ มาก รองลงการพัฒนาศักยภาพ การประกอบธุรกิจ การคาและการบริการ คาเฉลี่ย 3.70 มีระดับความพึง
พอใจในระดับ มาก นอยสุดการพัฒนาอาชีพทางดานการเกษตรอยางยั่งยืนคาเฉลี่ยคือ 3.64 มีระดับความพึงพอใจ
ใน มาก
ตารางที่ 2
ประเด็นคําถาม

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.1 การพัฒนาเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน

X̅

S.D

แปรผล

4.05

.80
.81
.82
.99

มาก

2.2 การพัฒนาใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของประชาชน
2.3 การฟนฟู อนุรักษ ภูมปิ ญญาทองถิ่น
2.4 การพัฒนาสงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น สงเสริมทํานุ
บํารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีตางๆ

3.88
3.86
4.02

2.5 การพัฒนาการสาธารณสุข
2.6 การรณรงค ปองกัน สรางจิตสํานึกใหตระหนักถึงภัยของยาเสพติด
2.7 การสรางจิตสํานึกความเปนไทย
2.8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน
รวม

3.99
3.78
3.82
4.04
3.92

.72
.73
.94
.82

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จาก ตารางที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ พบวา คาเฉลี่ยรวม 3.92 คิด
เปนรอยละ 78.40 มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการพัฒนาเพิ่มชองทางในการ
รับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน ไดคาเฉลี่ย 4.05 มีระดับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด รองลงมาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน คือ คาเฉลี่ย 4.04 มีระดับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด นอยสุด
การสรางจิตสํานึกความเปนไทย มีคาเฉลี่ยคือ 3.82 มีระดับความพึงพอใจใน มาก
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ตารางที่ 3
ประเด็นคําถาม

ยุทธศาสตรดานพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว
6.1สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬา การออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
6.2สงเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

6.3ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ
รวม

X̅

S.D

แปรผล

3.92

.877

มาก

3.71

.768

มาก

3.44

1.0

มาก

3.69

มาก

จาก ตารางที่ 3 พบวายุทธศาสตรดานพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว คาเฉลี่ย
รวม 3.69 มีระดับ ความพึงพอใจในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 6.1สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดาน
การกีฬา การออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการคาเฉลี่ย 3.92 มีระดับความพึงพอใจในระดับ มาก รองลง
สงเสริมสนั บ สนุ นการประชาสัมพัน ธแหลงทองเที่ย วคาเฉลี่ย 3.71 มี ระดับความพึ งพอใจในระดับ มากน อยสุ ด
ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุคาเฉลี่ยคือ 3.44 มีระดับความพึงพอใจใน
มาก
ตารางที่ 4
ประเด็นคําถาม
ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
4.1สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตําบลและการติดตามตรวจสอบการ
ทํางาน ของ อบต.
4.2การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
4.3การพัฒนาเพิ่มพูนขีดความสามารถ ของ อบต. ในการบริหารพัฒนา
4.4การพัฒนาสํารวจจัดทําขอมูลตางๆใน ตําบล
รวม

X̅

S.D

แปรผล

3.46

.962

มาก

3.83

.903

มาก

4.04
4.00
3.83

.718
.750

มาก
มาก

จาก ตารางที่ 4 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดีพบวา คาเฉลี่ยรวม 3.83 มีระดับ ความพึง
พอใจในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการพัฒนาเพิ่มพูนขีดความสามารถ ของ อบต. ในการบริหาร
พัฒนา คาเฉลี่ย 4.04 มีระดับความพึงพอใจในระดับ มาก รองลงมาการพัฒนาสํารวจจัดทําขอมูลตางๆใน ตําบล คือ
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คาเฉลี่ย 4.00 มีระดับความพึงพอใจในระดับ มาก นอยสุดสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตําบล
และการติดตามตรวจสอบการทํางาน ของ อบต. มีคาเฉลี่ยคือ 3.46 มีระดับความพึงพอใจใน มาก
ตารางที่ 5
ประเด็นคําถาม

แปรผล

X̅

S.D

3.78
3.68

.89
1.0

1.3 การกอสรางและพัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทาทางระบายน้ํา ขุดลอก
คูคลอง และเขื่อนกั้นดิน
1.4 การพัฒนาระบบการจราจร

3.81

.68

มาก
ปาน
กลาง
มาก

3.71

.67

มาก

1.5 การพัฒนาขยายเขต ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา

3.86

.77

มาก

1.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
1.1 การขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ําภายในตําบล
1.2 การปรับปรุงพัฒนารักษาระบบไฟฟาสาธารณภายในตําบล

รวม

3.76

มาก

จาก ตารางที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน พบวา คาเฉลี่ยรวม 3.76 มีระดับ
ความพึงพอใจในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการพัฒนาขยายเขต ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา ได
คาเฉลี่ย 3.86 มีระดับความพึงพอใจในระดับ มาก รองลงมา คือการกอสรางและพัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน
สะพาน ทางเทาทางระบายน้ํา ขุดลอกคูคลอง และเขื่อนกั้นดิน คาเฉลี่ย 3.81 มีระดับความพึงพอใจในระดับ มาก
นอยสุดการปรับปรุงพัฒนารักษาระบบไฟฟาสาธารณภายในตําบล มีคาเฉลี่ยคือ 3.68 มีระดับความพึงพอใจใน มาก
ตารางที่ 6
ประเด็นคําถาม

ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3.1 การสรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.2 การจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
รวม

X̅

S.D

แปรผล

3.86
3.77
3.81

.743
.875

มาก
มาก

จาก ตารางที่ 6 ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนพบวา
คาเฉลี่ยรวม 3.81 มีระดับความพึงพอใจในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการสรางจิตสํานึกในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคาเฉลี่ย 3.86 มีระดับความพึงพอใจในระดับ มาก รองลงมา การจัดเก็บ
และกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คือ คาเฉลี่ย 3.77 มีระดับความพึงพอใจในระดับ มาก
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ตารางที่ 7
ประเด็นคําถาม

ยุทธศาสตรดานเสริมสรางการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข
7.1 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
7.2 สนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบรอยใน
ทองถิ่น
รวม

X̅

S.D

แปรผล

3.58

.887

มาก

3.73

.969

มาก

3.65

มาก

จาก ตารางที่ 7 ยุทธศาสตรดานเสริมสรางการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข พบว า
คาเฉลี่ยรวม 3.65 มีระดับความพึงพอใจในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาสนับสนุนงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่นคาเฉลี่ย 3.58 มีระดับความพึงพอใจในระดับ
มาก รองลง สนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่นคาเฉลี่ย
3.73 มีระดับความพึงพอใจในระดับ มาก

อภิปรายผล

จากผลของการประเมินครั้งนี้ ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลการประเมินผลความ พึงพอใจตอการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตุยงในภาพรวมและในแตละยุทธศาสตร ไดดังตอไปนี้
จากการประเมินทําใหทราบถึงความคิดเห็นตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตุยงใน
ภาพและในแตละยุทธศาสตร วามีความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตุยงในภาพรวมและ
ในแตละยุทธศาสตร ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.84 ซึ่งผูประเมินพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลตุยงในภาพรวมและในแตละยุทธศาสตร มีความพึงพอใจ ในยุทธศาสตรการพัฒนาพัฒนาคนและ
สังคมใหมีคุณภาพ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.92 รองลงมายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี คิดเปนคาเฉลี่ย 3.83
นอยที่สุด ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข มีคาเฉลี่ย 3.65
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สวนที่ 5
สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. สรุปผลการใชจายงบประมาณตามสถานะการเงินการคลัง ประจําปงบประมาณ 2562 ของ องคการ
บริหารสวนตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี สามารถสรุปได ดังนี้ (งบตามขอบัญญัติ)
งบประมาณรายจายประจําป 2562
จํานวน
36,000,000.00 บาท
งบประมาณที่ดําเนินการไปแลว 1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62 จํานวน
7,539,542.54 บาท
คิดเปน รอยละของงบประมาณที่ดําเนินการไปแลว
เทากับ
20.94
2. สรุ ปผลจํา นวนโครงการที่ ได วางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจํา ป
งบประมาณ 2562
โครงการที่ไดวางแผนไวรวมทุกยุทธศาสตร จํานวน 68 โครงการ
โครงการที่สามารถดําเนินการได
จํานวน 54 โครงการ
ดังนั้น รอยละของโครงการที่สามารถดําเนินการได คิดเปน รอยละ 79.41
โดยรอยละของโครงการที่สามารถดําเนินการไดทุกยุทธศาสตร มากกวารอยละ 60 ของจํานวน
โครงการทั้งหมด โดยที่ยุทธศาสตรที่ 6 มีรอยละของโครงการที่สามารถดําเนินการไดเพียงแค 50.00 ซึ่งถือวานอย
ที่สุดในทุกยุทธศาสตร เพราะไดวางแผนโครงการไว 2 โครงการ แตสามารถดําเนินการไดเพียง 1 โครงการเทานั้น
และยุทธศาสตรที่ 3 และ 7 มีรอยละของโครงการที่สามารถดําเนินการไดคือ 100.00 ซึ่งถือวามากที่สุดในทุ ก
ยุทธศาสตร เพราะไดวางแผนโครงการไว 2 และ 3 โครงการ และดําเนินการไดถึง 2 และ 3 โครงการ และรองลงมา
คือยุทธศาสตรที่ 2,5,4 และยุทธศาสตรที่ 1 ตามลําดับ
3. ผลการดํ า เนิ น งานและการใช จา ยงบประมาณตามโครงการ จากขอ บัญญัติงบประมาณรายจา ย
ประจําป และโครงการที่ใชจายงบประมาณมาจากแหลงอื่นๆ สามารถจําแนก ไดดังนี้
งบประมาณทั้งสิ้น
36,000,000.00 บาท โดยแยกเปนใชจายจาก
- ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
7,539,542.54 บาท
4. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลควนในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตรและ
ประเด็นการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน ระดับพอใจมาก คิด
เปนรอยละ 3.84 ซึ่งเปนระดับความพึงพอใจสูงสุด (ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ คือ พึงพอใจนอยที่สุด /พึง
พอใจนอย/พึงพอใจปานกลาง/พึงพอใจมาก/พึงพอใจมากที่สุด
5. จากแบบสรุปผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมตามยุทธศาสตรการพัฒนาและตามประเด็นการ
พัฒนา ประจําปงบประมาณ 2562 เปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา (ปงบประมาณ 2561) สรุปไดวา
ขอมูลรอยละความพึงพอใจฯ ทั้งดานยุทธศาสตรการพัฒนาและประเด็นการพัฒนา ระหวางปงบประมาณ 2562
เทียบกับ ปงบประมาณ 2561 นั้น ทุกยุทธศาสตรและทุกๆ ประเด็นการพัฒนาของปงบประมาณ 2562 มีรอยละ
ความพึงพอใจฯ สูงกวาปงบประมาณ 2561 ทุกๆกรณี
ปญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผล
แผนโครงการมีจํานวนมากเกินไปซึ่งไมสามารถทําไดหมด เพราะวางแผนเตรียมไวสําหรับการของบประมาณ
จากหนวยงานภายนอกดวย และกฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง
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ขอเสนอแนะ
องคการบริหารสวนตําบลตุยง ไดดํ าเนินงานจนบรรลุตามเปาหมายที่ วางไวไดเปนอยางดี ถือไดวาตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางตรงประเด็น ถูกตอง เที่ยงธรรม เห็นควรดําเนินการตอไปเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นอยางแทจริง และในสวนของการวางแผนงานโครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนา มีจํานวนโครงการเยอะเกินไป ไมสอดคลอง
กับงบประมาณที่มี เห็นควรตัดตอนโครงการออกใหเหลือไวเฉพาะโครงการที่คาดวาจะมีการดําเนินการจริง ตามลําดับสําคัญ และ
หากมีงบประมาณไดรับเพิ่มเติมเขามา ก็คอยนําแผนมาปรับตามความเหมาะสม และตามระเบียบที่เกี่ยวของ ตอไป
อนึ่ง ในการดําเนินงานตามนโยบายที่กลาวขางตนนั้นจะไมสามารถประสบผลสําเร็จไดเลย หากไมไดรับความรวมมือที่ดี
จากทุก ๆ ฝาย ไมวาจะเปนจากฝายบริหาร ฝายสภาฯ ขาราชการ และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตุยง ตลอดจน
สวนราชการที่เกี่ยวของ ภาคสวนอื่นๆและประชาชนในพื้นที่ตําบลตุยง ทุกทาน เนื่องจากการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา
จะตองอาศัยความเปน น้ําหนึ่ง ใจเดี ยวกั น จึ งจะสามารถขั บเคลื่อนการพั ฒนาใหไปสูเป าหมายที่ เราปรารถนา เพื่อความ
เจริญกาวหนาของตําบลตุยง และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่นองประชาชนชาวตําบลตุยงตอไป
********************************************************
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ภาคผนวก

